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Deloitte stelt hoofd van Europol aan als Senior Cyber Partner 
 

Brussel, België – 22 maart 2018 

 
 Rob Wainwright, Executive Director van Europol, zal Deloittes cyberteam versterken. 
 Daarmee brengt hij 25 jaar ervaring naar het bedrijf, onder meer uit het Serious Organised Crime 

Agency, de National Criminal Intelligence Service en de British Security Service. 
 De aanstelling is het gevolg van de continue groei van Deloittes cybersecurityafdeling, waarbij nog 

eens 500 aanwervingen voorzien zijn in heel Europa. 

 

Deloitte kondigt vandaag de aanstelling van Rob Wainwright aan als Senior Partner bij de Europese 

cybersecurityafdeling. Hij zal er het team helpen leiden en uitbouwen, en toezien op de ontwikkeling van de 

klantenactiviteiten. Daarnaast zal hij zich inzetten op het vlak van gerelateerde risico's, zoals financiële 

criminaliteit en fraude. 

 

Rob verlaat hiervoor Europol, de ordehandhavingsdienst van de Europese Unie (EU), waar hij de afgelopen 

negen jaar algemeen directeur was. Als EU-topman en belangrijke stem op het vlak van Europese 

ordehandhaving stond hij aan het hoofd van een organisatie met duizend medewerkers en een operationeel 

netwerk verspreid over veertig landen.* Europol overkoepelt meer dan duizend ordehandhavingsdiensten en 

steunt jaarlijks zo'n 50.000 onderzoeken naar transnationale misdaad- en terrorismebedreigingen over de 

landsgrenzen heen. 

 

Rob gaat in juni 2018 aan de slag bij Deloitte. Vanuit zijn uitvalsbasis in Nederland zal hij samenwerken met 

klanten in heel Europa. 

 

Hij kan bogen op 25 jaar ervaring in inlichtingendiensten, ordehandhaving, bestuur, EU- en internationale 

zaken, onder meer bij het Serious Organised Crime Agency, de National Criminal Intelligence Service en de 

British Security Service. 

 

Jacques Buith, Risk Advisory Managing Partner bij Deloitte North West Europe: "Robs ervaring spreekt voor 

zich – hij kan niet alleen terugblikken op een lange loopbaan in overheidsdiensten, maar bouwde ook Europol 

mee uit tot een toonaangevende Europese veiligheidsorganisatie op het vlak van cybersecurity, terrorisme, 

financiële criminaliteit en andere bedreigingen. Door die belangrijke rol begrijpt hij als geen ander de 

evolutie van de cybercriminaliteit, de gerelateerde risico's en het criminele gedrag dat aan de basis ligt van 

dergelijke misdaden. Zijn ervaring en kennis zijn van onschatbare waarde voor ons team en voor onze 

klanten." 
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Rob voegt daaraan toe: "Ik heb me het grootste deel van mijn loopbaan beziggehouden met inlichtingen en 

wereldwijde veiligheidskwesties. Hierdoor raakte ik al snel gebeten door cybersecurity, vandaag dé grote 

uitdaging voor zowel overheidsinstanties als bedrijven. Werken bij Europol was een erg interessante 

ervaring. Ik kreeg er de kans om Europa's antwoord op deze en andere belangrijke bedreigingen mee vorm 

te geven. Nu wil ik deze ervaring meenemen naar de privésector, waar ik bij Deloitte met een bijzonder 

ondernemend en professioneel team heel wat klanten in uiteenlopende sectoren zal kunnen bijstaan. Deloitte 

beschikt over een uitgebreid wereldwijd netwerk, een uitstekende marktreputatie, een inclusieve cultuur en 

heel wat capaciteiten op het vlak van cybersecurity. Deze nieuwe uitdaging vormt voor mij dan ook de ideale 

volgende stap in mijn loopbaan." 

 
David Sproul, Chief Executive bij Deloitte North West Europe: "Robs aanstelling is een antwoord op de 

continue groei van Deloittes cybersecurityafdeling in Europa als gevolg van de steeds toenemende 

klantenvraag. Daarom zullen we ook actief inzetten op de aanwerving van zo'n vijfhonderd nieuwe 

medewerkers tegen eind dit jaar. Cybercriminaliteit vormt een torenhoge bedreiging voor alle bedrijven, 

ongeacht hun omvang, sector of locatie. Het moet dan ook een topprioriteit zijn voor elke bedrijfsleider. Rob 

is de ideale persoon om deze thematiek aan te kaarten in de bestuurskamers." 

Noot voor de redactie 

 

*Robs ambtstermijn bij Europol loopt af op 1 mei 2018. 

**Gartner, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau voor informatietechnologie, plaatst 

Deloitte in zijn rapport van mei 2017 voor het vijfde opeenvolgende jaar op #1 wereldwijd op het vlak van 

Security Consulting, volgens inkomsten. 

 

Deloitte in België 

 

Deloitte is met meer dan 3.800 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2017 werd een 

omzet gerealiseerd van 480 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele 

dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 

landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 263.900 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2017 bedroeg de omzet meer dan 38.8 miljard US dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch 

aparte en zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde 

beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms. 
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